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POVZETEK 

Presihajoče jezero je posebna oblika jezera, ki se pojavlja samo občasno. V velikem številu 

jih najdemo na Irskem, nekaj pa jih je tudi pri nas v Sloveniji. Večinoma se presihajoča jezera 

pojavljajo v Pivški kotlini, kjer najdemo tudi Petelinjsko jezero na katerem sem izvajala 

meritve. Zaradi svoje edinstvenosti so zanimiv objekt za izvedbo različnih študij in meritev. V 

svojem diplomskem projektu smo ugotavljali kako se spreminjata vlažnost in temperatura tal 

v oddaljenosti od poplavljene površine.  

Rezultati meritev so bili zelo variabilni. Nizi meritev niso v celoti potrdili hipotez: vlažnost se 

bo z oddaljenostjo od vodnega telesa zmanjševala, temperatura pa se bo z oddaljenostjo od 

bodnega telesa povečevala. Razlogov in dejavnikov za odstopanje rezultatov od hipotez je 

lahko več. Najbolj verjeten vzrok je konfiguracija terena. Z meritvami smo dokazali, da je tik 

ob vodnem telesu vlažnost največja, temperatura pa najmanjša.  

Ključne besede: Presihajoče jezero, Petelinjsko jezero, vlažnost, temperatura. 

ABSTRACT 

Intermittent lake is a special type of a lake, which appears seasonally. A great number of 

intermittent lakes can be found in Ireland, but there are some in Slovenia as well. The 

majority of Slovenian intermittent lakes appears in the Pivka Basin, where there is also Lake 

Petelinje, which is dealt with in this thesis. Intermittent lakes are a unique phenomenon, thus 

they are often subject of different studies and research. In this thesis, it is explored how soil 

humidity and temperature change in relation to the distance from the open water surface.  

The results obtained are variable. The hypothesis: as the distance from the water surface 

increases, the humidity decreases, whereas the temperature increases as well. Was only party 

confirmed. One of the possible reasons is the configuration of the terrain. However, the results 

showed that clode to the open water humidity was the highest, and temperature was the 

lowest. 

Key words: Intermittent lake, Petelinje lake, humidity, temperature.   
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1 UVOD 

Pivška kotlina se razteza ob reki Pivki. Na njenem površju se pojavljajo številni bruhalniki in 

izviri, ki napolnijo manjše in večje kraške kotanje in tako nastanejo številna presihajoča 

jezera. V občini Pivka jih je dvanajst, med njimi pa sta največji Palško in Petelinjsko jezero. 

Presihajoča jezera so mokrišča na meji med podzemno in površinsko vodo ter so značilna 

tako za irski kras, kot tudi za slovenski kras. To so prehodna jezera, ki so posledica 

kombinacije visokih padavin in posledično visoke gladine podzemne vode v topografskih 

depresijah z zakraselim apnenčastim terenom. Presihajoča jezera so dragocen primer posebnih 

ekosistemov, ki zagotavljajo življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam 

(Naughton in sod., 2012). 

Raziskovali bomo, kako se spreminja vlažnost in temperatura tal v oddaljenosti od vodnega 

telesa na območju Petelinjskega jezera. 

1.1 HIPOTEZE 

Predvidevali smo, da se bo: 

 vlažnost z oddaljenostjo od vodnega telesa zmanjševala,  

 temperatura pa se bo z oddaljenostjo od vodnega telesa povečevala. 
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 PRESIHAJOČE JEZERO 

Presihajoča jezera so mokrišča na meji med podzemno in površinsko vodo ter so značilna 

tako za irski kras, kot tudi za slovenski kras. To so prehodna jezera, ki so posledica 

kombinacije visokih padavin in posledično visoke gladine podzemne vode v topografskih 

depresijah z zakraselim apnenčastim terenom. Presihajoča jezera so dragocen primer odvisnih 

podzemnih kopenskih ekosistemov, ki zagotavljajo življenjski prostor številnim rastlinskim in 

živalskim vrstam (Naughton in sodelavci, 2012). 

Presihajoče jezero je poseben tip jezer, ki jih v glavnem najdemo na apnenčastem območju 

Irske. Večina presihajočih jezer se pojavi jeseni, največkrat v mesecu oktobru, posušijo pa se 

med aprilom in julijem. Nekatera presihajoča jezera pa se lahko pojavijo tudi v drugih letnih 

časih, le nekaj ur po močnem deževju, in se nato ponovno izpraznijo že čez nekaj dni 

(Wikipedia, 2013). 

Ta jezera oblikujejo ekološko pestre habitate, ki so prepoznavni po biodiverzitetnih, 

geomorfoloških in hidroloških značilnostih. Temeljne razlike v razvitosti habitatnih tipov med 

različnimi poplavnimi depresijami izhajajo iz vodnega režima oziroma iz dolžine obdobja, ko 

je določen del zalit z vodo. Značilne habitatne tipe predstavljajo polsuha travišča, ki se med 

letom spreminjajo v občasne mlake in jezera (Pipan, 2005). 

2.2 PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA 

V pivški kotlini je sedemnajst presihajočih jezer, od tega se jih 12 nahaja v občini Pivka: 

Petelinjsko jezero, Klenško jezero, Palško jezero, Radohovsko jezero, Parsko jezero, Malo in 

Veliko Drskovško jezero, Malo in Veliko Zagorsko jezero, Laneno jezero, Kljunov ribnik in 

Kalško jezero.  

Pivška kotlina je velika depresija med visokimi kraškimi planotami Nanosom, Hrušico, 

Javorniki, Slavenskim ravnikom, Snežnikom in povodjem notranjske Reke. Severni del te 

kotline je iz neprepustnih flišnih kamnin s površinskim dotokom. Južni del, Zgornja Pivka, pa 

je nastal na apnencih in ima nekatere lastnosti kraškega polja (Mulec in sodelavci, 2005). 
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Slika 1: Hidrogeološka karta območja presihajočih Pivških jezer (Vir: http://www.geocaching.com, 2013) 

Kotlina Zgornje Pivke je široka okrog 4 do 5 km in dolga približno 16 km. Največja reka v 

kotlini je reka Pivka, ki dobiva vodo s fliša in kraških izvirov v Zgornji Pivki, ponika pa v 

postojnski jami. Površje kotline Zgornje Pivke lahko razdelimo na dve večji morfološki enoti: 

uravnano dno kotline in višjo skalno teraso. Vanjo so poglobljene kotanje pivških jezer. Dno 

kotline je popolnoma ravno samo v bližini Pivke, drugje je nekoliko valovito in dvignjeno 

nekaj metrov nad strugo reke Pivke. Med reko Pivko in nekaterimi presihajočimi jezeri so 

neposredne podzemeljske povezave. 

Porečje reke Pivke sestavlja okrog 140 km vodnih tokov, od tega jih je 34 % stalnih, 66 % pa 

občasnih. Ob močnem deževju se v strugo reke Pivke prelivajo visoke vode iz številnih 

bruhalnikov, medtem ko nizke odtekajo po podzemeljskih kanalih nižje proti Planinskemu 

polju. Izviri ob pivki uravnavajo višino podzemeljskih voda na tem območju. To se kaže 

predvsem v razporeditvi vodnih gladin Pivških presihajočih jezer.  

http://www.geocaching.com/
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Večina kotanj Pivških jezer so vrtačam podobne depresije z velikim uravnanim dnom in 

ostrim pregibom med dnom in pobočji. Večji jezeri sta Palško in Petelinjsko, ki imata daljšo 

os dna jezera večjo od 1500 m. Druge kotanje imajo premere med 100 in 300 m. Kotanje 

imajo živoskalno dno, ki pa je prekrito s plastjo usedline in prsti, ki običajno ne presega 

debeline 0,5 m. Dno jezerskih kotanj leži v višini, ki ga še doseže nihanje gladine kraške 

podtalnice. Ko se ta skozi številne kraške kanale dvigne, se v njih pojavi voda, istočasno pa se 

pojavi tudi v dnu doline, kjer izvira in teče reka Pivka. Pojav vode na površju omogoča 

močnejše raztapljanje apnenca (Mulec in sodelavci, 2005). 

Te kraške depresije na zahodnem robu Javornikov so večinoma suhe in nivo kraške vode je 

globlje v podzemlju. Po močnejših in dolgotrajnejših padavinah pa začne nivo naraščati in 

lahko ob ugodnih razmerah doseže tudi dno kotanj. Ob nadaljnjem naraščanju podzemna voda 

skozi razpoke izteka na površje, vrtače se začnejo polniti z vodo in tako nastajajo jezera. Z 

upadanjem nivoja podzemne vode pa se jezera začnejo prazniti in voda se zopet izgublja v 

kraške razpoke in kanale (Petrič in Kogovšek, 2005). 

2.2.1 HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER 

Območje Pivških presihajočih jezer gradijo predvsem dobro prepustni zakraseli kredni 

apnenci. V njih so razvite številne površinske in podzemne kraške oblike. Prsti na apnencih je 

malo in še ta je pogosto nezvezna, zato je ponekod površje precej kamnito. Padavine s površja 

neposredno ponikajo skozi razpoke v kamninah (Petrič in Kogovšek, 2005).  

Za Zgornjo Pivko je značilen relativno plitek kraški vodonosnik. Eden izmed vzrokov je 

zagotovo prisotnost spodaj ležečih flišnih kamnin, ki se zadržujejo dokaj blizu površja. Flišne 

kamnine preprečujejo podzemni odtok kraške vode v smeri reke Reke. Zato Pivka, ki zbira 

svojo vodo tudi iz globoko zakrasele Snežniške planote, izvira pri Zagorju.  

Na Zgornji pivki se globina podtalnice giblje med 560 m n. v. v južnem delu doline v okolici 

Knežaka in 516 m n. v. v Matijevi jami na Palškem jezeru. Matijeva jama je značilna estavela 

z izrazitim nihanjem vodostajev, 40 m in več.  

Eden izmed vzrokov za pojavljanje pivških presihajočih jezer je omejena prepustnost vodnih 

kanalov v smeri kraškega izvira Malni na planinskem polju, kar v deževnih obdobjih 

povzroča poplave vzdolž struge reke Pivke ter obenem poplave v manjših kraških globelih, ki 

se takrat spremenijo v jezera. Nihanje vodostajev v jezerih, ki ležijo bližje reki Pivki, je 

manjše, kot v jezerih, ki so bolj oddaljena od reke. V osnovi je zapolnitev jezer posledica 

dejstva, da je napajanje v območju izrazitejše od odtoka (Kovačič in Habič, 2005). 

Dejavniki, ki vplivajo na pogostost in trajanje posameznega jezera, so: 

o bližina gladine kraške podtalnice, 

o relativna višina in horizontalna oddaljenost od struge reke Pivka, 

o nadmorska višina dna globeli,  

o velikost napajalnega zaledja, 

o prevotljenost kraškega zaledja in odtočnega območja jezera in 

o količina padavin v določenem časovnem obdobju (Božič, 2007). 
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V jezerih, ki so bližje reki Pivki, se gladina dvigne le za nekaj metrov nad površino Pivke, v 

bolj oddaljenih jezerih pa za več metrov. V sušnem obdobju se voda umakne 20 m pod strugo 

Pivke. 

Prisotnost nekaterih pivških presihajočih jezer lahko napovemo, če opazujemo tok reke Pivke. 

Tok reke Pivke skozi Prestranek in vsaj delno razlita struga Pivke pri Rakitniku sta zanesljiva 

znaka, da so v kraškem zaledju visoke vode, ki vsaj deloma napolnijo kraška jezera v Zgornji 

Pivki (Mulec in sodelavci, 2005). 

2.2.2 PETELINJSKO JEZERO 

Petelinjsko jezero je s površino okrog 700 000 m
2
 drugo največje presihajoče jezero v Pivški 

kotlini. Leži severovzhodno od Slovenske vasi v smeri proti vasi Trnje. Od vasi Petelinje je 

oddaljeno približni 3 kilometre. To jezero je od vseh Pivških jezer najbolj obstojno, saj se 

voda v njem zadržuje tudi po pol leta. Voda pride na površje v talnih izvirih na južnem delu 

jezera, ponikne pa skozi prepustna tla na južnem in severnem delu (Erjavec in Peršič, 2005). 

Jezero je del velikega kraškega polja, po katerem teče reka Pivka. Jezero se polni oziroma 

prazni v odvisnosti od količine vode, ki priteka z okoliških hribov. Ob močnem deževju se 

lahko napolni v enem tednu. Voda pronica skozenj in v njem ni povezave s podzemljem. 

Pritočna je vzhodna stran jezera na severni in južni strani pa so ponori in estavele (Wikipedia, 

2013).  

Petelinjsko jezero je razdeljeno na več delov: Delci, Jezernice, Koti, Jeglenik in Njivce 

(Erjavec in Peršič, 2005). 

 

Slika 2: Petelinjsko jezero (Bašek, 2013) 

2.3 PRESIHAJOČA JEZERA NA IRSKEM – TURLOUGH 

Veliko presihajočih jezer najdemo na Irskem, kjer jih označujejo z izrazom turlough. Beseda 

turlough izvira iz irščine in pomeni suho jezero. Med seboj se ta jezera razlikujejo po 

velikosti. Večinoma imajo površino, manjšo od 10 ha, nekaj pa se jih razteza tudi na površini 

20–40 ha.  
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Turloughi so kraške depresije z ravnim dnom, ki se pojavljajo v dobro plastovitih čistih 

karbonskih apnencih. Globina turlougha je večinoma med 1–3 m. Večinoma se pojavljajo na 

območjih z veliko padavinami na zahodu Irske. Zaradi teh lastnosti in dejstva, da sta šota in 

lapor pogosto na dnu turlougha, se imenujejo tudi mokrišča, in so pomemben habitat za 

različno vegetacijo in živalstvo. Poleti, ko presahnejo, pa služijo kot paša za živino.  

Hidrološki kriteriji za opredelitev habitatnega tipa »turlougha«, ki jih navajata Coxonova 

(1987) in Gunn (2005), so: 

o Jezero je presihajoče in kratkotrajnega značaja. 

o Podzemno polnjenje jezera poteka skozi ločene, nepovezane kanale. Polnjenje se 

začne jeseni in poteka zelo hitro – v nekaj urah ali dneh. 

o Jezero se prazni pozno spomladi. Praznjenje lahko poteka tudi še do zgodnjega poletja 

in traja več tednov.  

o Najmanjša globina jezera je 0,5 m.  

o Večina jezer presahne vsako leto, čeprav lahko v nekaterih ostane še manjša količina 

vode, ker so jezera občutljiva na kratkotrajno ravnotežje relativno suhih ali mokrih let. 

o Kemična lastnost vode jezera odraža kemične lastnosti izvora podzemne vode, ki je 

blizu zasičenosti s CaCO3. Delno pa se polnijo tudi s padavinami.  

o Jezero nima površinskega vodnega odtoka, ampak se prazni skozi estavele, ki delujejo 

izmenično kot ponori ali izviri (Božič, 2007). 

 

Slika 3: Turloughi na Irskem (Božič, 2007) 
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2.4 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED PIVŠKIMI PRESIHAJOČIMI JEZERI 

IN TURLOUGHI: 

Pivška presihajoča jezera in turloughi na Irskem imajo kar nekaj skupnih značilnosti. Pri obeh 

gre za kraške depresije podobnih velikosti v obliki vrtač ali uval z ravnim dnom. Najdemo jih 

na območju dobro zakraselega čistega apnenca z veliko količino padavin – nad 1000 mm. 

Polnjenje obeh je odvisno od količine padavin in podzemnih povezav. Razlike so v naplavini, 

ki je pri turloughih ledeniškega nastanka, pri Pivških presihajočih jezerih pa aluvialnega. 

Pivška presihajoča jezera so napolnjena z vodo le kratek čas, pri turloughih pa je napajanje 

bolj pogosto, vsako jesen in zimo. Pri obeh primerih pa gre za mokrišča, ki predstavljajo 

pomemben habitat za rastline in živali (Božič, 2007).   

2.5 VLAŽNOST TAL: 

V naravi je voda v vseh treh agregatnih stanjih in neprestano prehaja iz ene oblike v drugo. V 

tleh je voda v sistemu talnih por in tako vpliva na mnoge biološke, fizikalne in kemične 

procese. Poleg tega pa vpliva tudi na mnoge procese, ki se dogajajo v tleh: zračnost, toplotno 

stanje, mikrobiološka dejavnost itd. Voda ima zelo pomembno vlogo v tleh, saj med drugim 

deluje kot topilo in nosilec raztopljenih snovi, kot snov pa je nujna za rast in razvoj rastlin. 

Tla so v glavnem sestavljena iz peska, melja in gline. Ti delci se med seboj močno razlikujejo 

po sposobnosti vezave vode na svojo površino. Tako tla, ki vsebujejo več gline, lahko 

zadržijo več vode. 

Voda se na površino talnih delcev lahko veže na dva načina: molekule vode se lahko 

absorbirajo na površino talnih delcev ali pa se voda zadržuje v tleh z menisknimi silami (sila 

vpijanja oziroma sorpcije), ki se pojavijo na mestu stika dveh delcev. Manjši, kot je delež 

vode v tleh, večja je moč vezave (Adam, 2004). 

Koliko vode je v talnih porah, lahko izrazimo v masnem (g/g) ali v volumskem (cm
3
/cm

3
) 

deležu. Ustreznejša je uporaba volumskega deleža. Za merjenje količine vode v tleh poznamo 

neposredne in posredne metode, ki se med seboj razlikujejo po zanesljivosti in ponovljivosti 

meritev. Pri neposredni metodi – gravimetrična metoda, sušimo vzorec tal ali substrata in 

neposredno določimo, kolikšno maso vode je vseboval vzorec. Pri posrednih metodah 

merjenja količine vode v tleh pa izkoristimo določeno lastnost trifaznega sistema tal (trdo – 

tekoče – plinasto) (Zupanc in Pintar, 2007). 

Posredne metode merijo določeno fizikalno ali kemično lastnost tal, ki je odvisna od 

vsebnosti talne vode. V nasprotju z neposrednimi metodami te ne povzročajo spreminjanja 

vzorca med postopkom meritve. Neposredne metode pa temeljijo na oblikah odstranitve 

oziroma ločitve vode iz tal, pri čemer neposredno izmerimo delež odstranjene vode. Ločitev 

dosežemo na več načinov: s segrevanjem, z ekstrakcijo in nadomestitvijo vode s topilom ali 

kemično reakcijo. Količina odstranjene vode je določena s spremembo mase po segrevanju.  

Uporaba volumskega deleža je ustreznejša od masnega, ker ga lahko neposredno vnesemo v 

izračune za količino vode, ki priteče v tla z dežjem ali namakanjem in se iz tal izgubi. 

Volumsko razmerje je tudi enakovredno globinskemu razmerju tal, ki ustreza debelini plasti 

vode na enoto globine tal (Adam, 2004). 
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2.6 MERJENJE TEMPERATURE Z ELEKTRONSKIM (IR) 

TERMOMETROM 

Z IR termometrom lahko ugotavljamo površinsko temperaturo teles. Ta metoda je hitra in 

enostavna za ugotavljanje porazdelitve temperature po površini kateregakoli telesa. Vsa telesa 

sevajo elektromagnetno valovanje z določenim spektrom. Del tega spektra je mogoče zaznati 

z IR termometrom, ki infrardeče sevanje telesa prikaže v vidni svetlobi. To sevanje ima 

približno dvajsetkrat daljšo valovno dolžino kot vidna svetloba, zato ga z očmi ne vidimo, 

ampak ga zaznavamo kot toploto.  

Toplota se lahko prenaša s sevanjem, ko se energija prenaša med dvema lokacijama z 

elektromagnetnim valovanjem. Vsa telesa sevajo pri dani površini in temperaturi. Najbolj 

sevajo tako imenovana črna telesa, ki absorbirajo vso vpadlo svetlobo in je nič ne odbijejo. 

Črno telo zaradi tega tudi največ seva pri dani temperaturi (Benko, 2011). 
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3 METODOLOGIJA 

Spremembe temperature in vlažnosti tal smo merili v oddaljenosti od vodnega telesa ob 

Petelinjskem jezeru. Meritve smo opravili na različnih mestih in v treh različnih časovnih 

obdobjih. Izbrali smo si linije in v razdalji 10 metrov določili točke, na katerih smo izvedli 

meritve.  

Prvo meritev smo izvedli tik ob vodnem telesu nato pa smo meritve ponovili vsakih deset 

metrov v oddaljenosti od jezera do gozdnega roba. Na vsaki točki smo trikrat izmerili vlažnost 

in temperaturo tal, za končne vrednosti pri obdelavi podatkov pa smo uporabili povprečne 

vrednosti temperature in vlažnosti. Za vsako točko, kjer smo izvedli meritev, smo zapisali tudi 

koordinatni točki.  

 

Slika 4 Merjenje vlažnosti tal z napravo: MPKit - Soil Moisture Probe Kit (Bašek, 2013) 

Ko smo hodili okrog jezera, smo vsakih nekaj metrov označili koordinatni točki, s pomočjo 

katerih smo potem izrisali zemljevid obsega Petelinjskega jezera ob meritvah. Iz zemljevida 

se lepo vidi, kako se je spreminjal obseg jezera med meritvami.  
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Slika 5: Obseg Petelinjskega jezera ob meritvah (Izrisal: Abram, 2013) 

Rdeči krogci prikazujejo obseg Petelinjskega jezera ob prvih meritvah, ki smo jih izvedli 15. 

5. 2013, zeleni krogci pa prikazujejo obseg jezera ob drugih meritvah, 13. 6. 2013. Na sliki so 

prikazane tudi linije, na katerih smo merili vlažnost in temperaturo tal. Zadnje, tretje meritve, 

pa smo izvedli 19. 6. 2013. Obseg Petelinjskega jezera ob tretji meritvi prikazujejo krogci 

vijolične barve. Ob zadnjih meritvah je bilo jezero že zelo skrčeno, ob njem pa je bilo več 

manjših naplavljenih območij. 

Temperaturo smo merili z elektronskim (IR) termometrom, vlažnost pa smo merili s 

senzorjem za vlago tal: MPKit - Soil Moisture Probe Kit 

. 
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Slika 6: Naprava MPKit - Soil Moisture Probe Kit za merjenje vlažnosti  v tleh (Vir: 

www.icinternational.com.au/mpkit.htm) 

Vlažnost tal smo merili tako, da smo sondo zapičila v tla, počakali nekaj trenutkov in nato 

očitali vrednost volumskega deleža vlage v tleh. To smo na vsaki točki meritev ponovili 

trikrat.  

 

Slika 7: Elektronski (IR) termometer (Vir: www.haccpnow.si) 

Temperaturo tal smo merili z elektronskim (IR) termometrom tako, da smo v višini bokov 

usmerili termometer pravokotno na tla ter očitali temperaturo. Tudi temperaturo smo na vsaki 

točki izmerili trikrat.  

Ekran za očitanje 

volumskega deleža 

vlage v tleh  
Sonda za merjenje 

vlažnosti v tleh 

http://www.icinternational.com.au/mpkit.htm
http://www.haccpnow.si/
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4 REZULTATI 

4.1 1. meritve 15. 5. 2013: 

 

Slika 8: Obseg Petelinjskega jezera in linije meritev 15. 5. 2013 (Izrisal: Abram 2013) 

Rdeči krogci na zgornji sliki prikazujejo obseg jezera ob prvi meritvi 15. 5. 2013, zeleni 

krogci pa prikazujejo obseg jezera ob drugi meritvi 13. 6. 2013. 

Prve meritve smo izvedli 15. 5. 2013 na 9 lokacijah, ki so na zgornji sliki označene s 

puščicami. Merili smo vsakih 10 m, od vodnega telesa do gozdnega roba. Obseg jezera ob 

prvih meritvah prikazujejo rdeči krogci. 

 

Graf 1: Spreminjanje vlažnosti v oddaljenosti od vodnega telesa (15. 5. 2013) 
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Prva hipoteza je bila, da se bo vlažnost z oddaljenostjo od vodnega telesa zmanjševala. Graf 

nam prikazuje, da to ne drži popolnoma. Pri vseh nizih meritev, razen pri nizu 2 je vidno, da 

se že 10 m od vodnega telesa vlažnost prsti močno zmanjša. Pri večji oddaljenosti od vodnega 

telesa pa se vrednosti vlage v tleh ne zmanjšujejo pri vseh nizih meritev, pri nekaterih se celo 

delež vode v tleh povečuje. Razlog za to je lahko neraven relief na območju meritev in 

pojavljanje manjših naplavljenih območij.  

 

Graf 2: Spreminjanje temperature v oddaljenosti od vodnega telesa (15. 5. 2013) 

Druga hipoteza je bila, da se bo temperatura z oddaljenostjo od vodnega telesa povečevala. Iz 

grafa lahko razberemo, da to ne drži popolnoma. Pri vseh nizih meritev se je prvih 10 m 

temperatura tal res povečala, nato pa se je na nekaterih točkah, ki so bile bolj oddaljene od 

vodnega telesa, zopet znižala. Razlogov za to je verjetno več: 

 nekatere točke, na katerih smo izvedli meritve, so bile na soncu, nekatere pa v senci, 

 temperaturo smo merili na različnih površinah,  

 na nekaterih delih so bila tla prekrita s suho travo, na nekaterih predelih so bila tla 

gola, na nekaterih delih pa je bilo kamenje. 
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4.2 2. meritve 13. 6. 2013 

 

Slika 9: Obseg Petelinjskega jezera in linije meritev 13. 6. 2013 (Izrisal: Abram, 2013) 

Druge meritve smo izvedli 13. 6. 2013 na sedmih lokacijah, ki jih prikazujejo puščice na 

zgornji sliki. Na vsakem nizu smo meritve ponovili vsakih 10 m od vodnega telesa do 

gozdnega roba. Obseg jezera ob drugi meritvi prikazujejo zeleni krogci. Iz slike lahko vidimo, 

da se je obseg jezera ob drugi meritvi že nekoliko zmanjšal.  

 

Graf 3: Spreminjanje vlažnosti v oddaljenosti od vodnega telesa (13. 6. 2013) 

Prva hipoteza je bila, da se bo vlažnost z oddaljenostjo od vodnega telesa zmanjševala. Iz 

grafa vidimo, da se je pri večini nizov vlažnost res zmanjševala z oddaljevanjem od jezera. 

Opazimo pa nekaj odstopanj od hipoteze, ko se je vlažnost kljub oddaljenosti od vodnega 
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telesa povečevala. Razlog za to je tudi tukaj lahko pojavljanje manjših naplavljenih območij 

stran od jezera ali neraven relief. 

 

Graf 4: Spreminjanje temperature v oddaljenosti od vodnega telesa (13. 6. 2013) 

Druga hipoteza je bila, da se bo temperatura z oddaljenostjo od vodnega telesa povečevala. Iz 

grafa vidimo, da hipoteza ne drži popolnoma. Pri prvih točkah meritev se pri vseh nizih 

temperatura res povišuje, vendar se nato začne temperatura pri nekaterih nizih meritev 

zmanjševati. Razlogi za to so lahko isti, kot pri prvih meritvah: 

 nekatere točke, na katerih smo izvedli meritve, so bile na soncu, nekatere pa v senci, 

 temperaturo smo merili na različnih površinah,  

 na nekaterih delih so bila tla prekrita s suho travo, na nekaterih predelih so bila tla 

gola, na nekaterih delih pa je bilo kamenje. 
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4.3 3. meritve: 19. 6. 2013 

 

Slika 10: Obseg Petelinjskega jezera in linije meritev 19. 6. 2013 (Izrisal: Abram, 2013) 

Ob tretji, zadnji meritvi je bilo Petelinjsko jezero že zelo majhno, ob njem pa je bilo več 

manjših naplavljenih območij. Tla okrog jezera so bila močvirnata, kar je vplivalo tudi na 

rezultate meritev.  

 

Graf 5: Spreminjanje vlažnosti v oddaljenosti od vodnega telesa (19. 6. 2013) 

Prva hipoteza je bila, da se bo vlažnost z oddaljenostjo od vodnega telesa zmanjševala. Iz 

grafa lahko vidimo, da pri nizu 3 in nizu 4 ta hipoteza drži in se vlažnost postopoma znižuje. 
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Pri nizu 1 in nizu 2 pa vidimo, da vlažnost pada in narašča. Razlog za to je pojavljanje 

manjših naplavljenih območij ob jezeru in močvirnost tal. 

 

Graf 6: Spreminjanje temperature v oddaljenosti od vodnega telesa (19. 6. 2013) 

Druga hipoteza je bila, da se bo temperatura z oddaljenostjo od vodnega telesa povečevala. Iz 

grafa vidimo, da se je pri vseh štirih nizih meritev temperatura spreminjala – se nekoliko 

povišala in se nato nekoliko znižala in zopet povišala. Razlog za to je lahko močvirnost tal in 

pojavljanje manjših naplavljenih območij ob jezeru.  
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5 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 

Merili smo, kako se spreminja vlažnost in temperatura tal na območju Petelinjskega jezera. Iz 

rezultatov, ki smo jih dobili, nismo popolnoma potrdili hipotez: 

o vlažnost se bo z oddaljenostjo od vodnega telesa zmanjševala, 

o temperatura pa se bo z oddaljenostjo od vodnega telesa zviševala. 

Izkazalo se je, da se vlažnost ni zmanjševala pri vseh linijah meritev, ampak se je nekje celo 

povečevala oziroma se je izmenjaje spreminjala iz višjih vrednosti na nižje. Razlogi za to so 

bili lahko različni: neraven relief na območju meritev, pojavljanje manjših naplavljenih 

območij stran od jezera, močvirnost tal ali različna površina, na kateri smo izvajali meritve. 

Podobno se je izkazalo tudi pri meritvah temperature, kjer tudi nismo potrdili hipoteze. Tudi 

tukaj je prišlo do odstopanja rezultatov zaradi različnih dejavnikov. Nekatera območja 

meritev so bila na soncu, druga pa v senci. Tudi temperaturo smo merili na različnih 

površinah, tla niso bila povsod gola, ampak so bila nekje prekrita s suho travo, na nekaterih 

predelih pa je bilo kamenje. 

Tla okrog Pivških presihajočih jezer gradijo predvsem dobro prepustni kredni apnenci, na 

katerih je malo prsti. Ta prst pa je večinoma nezvezna, zaradi česar je površje ponekod precej 

kamnito (Petrič in Kogovšek, 2005). 

Da bi dobili boljše rezultate, bi se morali izogniti dejavnikom, ki so vplivali na meritve. 

Temperaturo bi v prihodnje morali meriti na enaki površini, najlažje na golih tleh, tako da bi 

umaknili suho travo in druge materiale, ki so prekrivali tla in s tem vplivali na rezultat 

meritev. Izmenjevanju sončnih in senčnih predelov bi se lahko izognili tako, da bi meritve 

izvedli v oblačnem dnevu, ko sonce ne bi vplivalo na temperaturo tal.  

Da bi se izognili odstopanju meritev vlažnosti tal, pa bi lahko vnaprej dobro pregledali teren 

in izbrali tiste predele, kjer je relief najbolj raven. Vendar se na celotnem območju pojavljajo 

večji in manjši neravni predeli, tako da povsem ravnega predela skoraj ni. Ker gre za kraško 

področje in presihajoče jezero, bi se tudi zelo težko izognili manjšim naplavljenim območjem 

in močvirnatim tlom ob jezeru. 

Kot navaja Božičeva (2007), je kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na pojavljanje presihajočih 

jezer: bližina gladine kraške podtalnice, relativna višina in oddaljenost od struge reke Pivka, 

nadmorska višina dna globeli, velikost napajalnega zaledja, prevotljenost kraškega zaledja in 

količina padavin v določenem časovnem obdobju.  

Med posameznimi meritvami je bilo nekaj deževnih dni, kar je tudi to vplivalo na rezultate 

meritev. Ker so bile nekatere točke meritev na soncu, nekatere pa v senci, se tla niso 

enakomerno posušila in je zaradi tega prišlo do odstopanja od pričakovanih rezultatov. 

Kljub nekaj težavam in pomanjkljivostim pri izvajanju meritev pa smo iz rezultatov lahko 

razbrali, da je vlažnost največja tik ob vodnem telesu, temperatura tal pa najmanjša. Vendar 

pa veliko dejavnikov vpliva na vrednost rezultatov, ki zaradi tega odstopajo od pričakovanih 

vrednosti.     
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8 PRILOGE 
Priloga 1: Rezultati meritev vlažnosti in temperature 15. 5. 2013 

VLAŽNOST 

(%) 

TEMPERATURA 

(°C) 

KOORDINATA 

X 

KOORDINATA 

Y TOČKA 

ODDALJENOST 

(m) 

NIZ 1 

     46,2 23,4 5440059 5062427 8 1 

35,2 24,6 5440053 5062419 9 11 

29,2 43,6 5440046 5062411 10 21 

14,2 38,4 5440041 5062403 11 31 

19,5 33,8 5440035 5062392 12 41 

26,7 31,8 5440031 5062384 13 51 

26,2 20,4 5440026 5062382 14 61 

NIZ 2 

     35,5 28,8 5439966 5062623 24 1 

46,6 29,8 5439957 5062624 25 11 

24,5 38,8 5439950 5062620 26 21 

13,5 32,2 5439939 5062623 27 31 

8,0 21,2 5439932 5062622 28 41 

14,8 22,6 5439921 5062622 29 51 

NIZ 3 

     48,5 23,2 5440056 5062823 38 1 

20,2 32,6 5440049 5062826 39 11 

17,4 41,2 5440040 5062831 40 21 

9,0 31,2 5440031 5062838 41 31 

11,7 23,4 5440025 5062844 42 41 

NIZ 4 

     65,6 21,2 5440203 5063102 52 1 

28,0 30,4 5440194 5063106 53 11 

25,5 27,2 5440185 5063114 54 21 

19,7 27,6 5440180 5063117 55 31 

26,8 33,4 5440170 5063124 56 41 

30,5 24,6 5440163 5063132 57 51 

16,3 22,8 5440156 5063134 58 61 

NIZ 5 

     47,1 28,8 5440152 5063292 73 1 

41,0 38,4 5440143 5063291 74 11 

30,7 47,6 5440131 5063289 75 21 

32,1 48,2 5440121 5063288 76 31 

31,3 42,4 5440111 5063289 77 41 

25,6 48,2 5440099 5063290 78 51 

22,9 41,2 5440089 5063292 79 61 
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NIZ 6 

56,0 18,8 5440468 5063223 92 1 

13,5 38,4 5440475 5063224 93 11 

17,4 38,6 5440485 5063226 94 21 

28,5 37,2 5440497 5062229 95 31 

26,4 39,4 5440506 5063243 96 41 

NIZ 7 

     75,5 25,4 5440533 5062964 103 1 

20,7 39,2 5440540 5062962 104 11 

21,6 40,2 5440549 5062964 105 21 

15,9 35,6 5440556 5062964 106 31 

15,7 23,9 5440566 5062963 107 41 

11,1 37,6 5440577 5062962 108 51 

NIZ 8 

     36,9 24,2 5440399 5062533 120 1 

21,2 42,8 5440404 5062530 121 11 

14,8 49,0 5440415 5062522 122 21 

11,8 26,0 5440422 5062517 123 31 

NIZ 8 

     64,5 26,8 5440330 5062366 128 1 

49,0 33,6 5440331 5062355 129 11 

33,3 39,6 5440330 5062347 130 21 

19,6 29,2 5440328 5062336 131 31 
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Priloga 2: Rezultati meritev vlažnosti na območju Petelinjskega jezera 13. 6. 2013 

VLAŽNOST1 VLAŽNOST2 VLAŽNOST3 

VLAŽNOST POVPREČJE 

(%) 

ODDALJENOST 

(m) 

NIZ 1 

    51,0 52,5 48,5 50,7 1 

47,0 48,6 44,9 46,8 11 

45,7 44,8 45,3 45,3 21 

38,6 37,0 37,1 37,6 31 

19,5 30,0 31,1 26,9 41 

16,4 27,5 29,7 24,5 51 

28,3 28,2 29,2 28,6 61 

28,2 23,8 26,2 26,1 71 

33,4 33,4 31,0 32,6 81 

33,7 25,3 25,0 28,0 91 

22,4 21,7 21,3 21,8 101 

NIZ 2 

    47,5 47,6 47,8 47,6 1 

44,9 33,1 41,4 39,8 11 

39,5 34,6 30,1 34,7 21 

31,0 33,6 29,9 31,5 31 

41,7 31,7 35,2 36,2 41 

20,2 18,7 12,7 17,2 51 

20,4 18,8 21,7 20,3 61 

NIZ 3 

    48,1 50,5 49,2 49,3 1 

45,1 47,9 47,8 46,9 11 

47,0 45,1 46,3 46,1 21 

43,1 42,8 42,8 42,9 31 

34,2 24,1 33,3 30,5 41 

31,3 24,3 29,9 28,5 51 

26,8 30,7 24,7 27,4 61 

20,4 13,4 25,5 19,8 71 

NIZ 4 

    53,5 49,2 47,0 49,9 1 

32,1 28,8 31,5 30,8 11 

23,1 27,7 21,1 24,0 21 

25,9 18,2 20,9 21,7 31 

22,2 21,7 23,6 22,5 41 

20,3 21,2 19,9 20,5 51 

21,3 16,7 18,0 18,7 61 

14,7 23,1 12,6 16,8 71 
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NIZ 5 

47,7 54,5 47,0 49,7 1 

42,3 43,6 38,1 41,3 11 

30,1 24,4 33,1 29,2 21 

23,7 25,9 25,6 25,1 31 

29,2 27,0 27,2 27,8 41 

23,1 24,4 26,7 24,7 51 

26,7 26,0 13,6 22,1 61 

29,4 24,9 16,5 23,6 71 

NIZ 6 

    53,5 47,6 47,5 49,5 1 

50,5 48,2 47,0 48,6 11 

41,3 41,5 37,3 40,0 21 

35,1 31,6 34,9 33,9 31 

30,0 27,4 29,4 28,9 41 

27,4 28,6 25,0 27,0 51 

NIZ 7 

    48,6 48,2 49,0 48,6 1 

38,6 37,8 39,4 38,6 11 

36,4 36,0 37,6 36,7 21 

29,1 32,4 33,9 31,8 31 

31,8 30,3 29,3 30,5 41 

30,9 31,3 30,7 31,0 51 
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Priloga 3: Rezultati meritev temperature na območju Petelinjskega jezera 13. 6. 2013 

TEMPERATURA1 TEMPERATURA2 TEMPERATURA3 

POVPREČJE 

(°C) 

ODDALJENOST 

(m) 

NIZ 1 

    29,2 26,6 29,0 28,3 1 

28,6 28,8 30,4 29,3 11 

31,6 32,6 30,6 31,6 21 

34,2 38,4 30,4 34,3 31 

32,6 34,0 34,6 33,7 41 

31,4 29,8 28,4 29,9 51 

30,2 26,4 31,6 29,4 61 

24,0 24,6 27,8 25,5 71 

25,0 27,8 23,2 25,3 81 

18,0 18,4 18,2 18,2 91 

19,6 19,4 21,6 20,2 101 

NIZ 2 

    23,4 22,4 23,6 23,1 1 

29,2 24,8 25,4 26,5 11 

31,2 29,4 30,2 30,3 21 

29,2 35,4 30,4 31,7 31 

34,0 35,6 37,0 35,5 41 

31,8 31,6 34,0 32,5 51 

17,6 18,0 18,0 17,9 61 

NIZ 3 

    21,0 21,2 20,0 20,7 1 

22,4 25,4 21,4 23,1 11 

24,6 23,0 26,2 24,6 21 

30,6 28,8 26,6 28,7 31 

28,6 29,0 26,4 28,0 41 

28,6 29,9 29,4 29,3 51 

39,0 31,6 32,8 34,5 61 

34,4 31,4 36,6 34,1 71 

NIZ 4 

    23,6 24,4 22,8 23,6 1 

25,4 26,8 27,6 26,6 11 

31,6 27,7 21,1 26,8 21 

25,9 18,2 20,9 21,7 31 

22,2 21,7 23,6 22,5 41 

20,3 21,2 19,1 20,2 51 

21,3 16,7 18,0 18,7 61 

14,7 23,1 12,6 16,8 71 
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NIZ 5 

22,6 21,6 22,2 22,1 1 

27,6 28,4 27,6 27,9 11 

33,3 34,6 34,2 34,0 21 

36,2 36,8 38,4 37,1 31 

32,6 37,2 31,2 33,7 41 

33,6 31,8 34,0 33,1 51 

35,2 31,8 40,6 35,9 61 

33,8 31,8 28,2 31,3 71 

NIZ 6 

    20,2 19,4 22,0 20,5 1 

24,0 23,6 25,6 24,4 11 

27,2 27,2 25,4 26,6 21 

29,2 26,2 28,6 28,0 31 

25,6 28,2 27,0 26,9 41 

27,0 27,4 23,6 26,0 51 

NIZ 7 

    21,8 20,8 21,4 21,3 1 

22,6 22,4 22,2 22,4 11 

22,6 22,5 24,0 23,0 21 

19,8 19,8 19,4 19,7 31 

21,0 20,2 22,1 21,1 41 

19,4 18,6 20,6 19,5 51 
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Priloga 4: Rezultati meritev vlažnosti na območju Petelinjskega jezera 19. 6. 2013 

VLAŽNOST1 VLAŽNOST2 VLAŽNOST3 

VLAŽNOST POVPREČJE 

(%) 

ODDALJENOST 

(m) 

NIZ 1 

    47,2 47,1 47,9 47,4 1 

43,2 44,9 41,9 43,3 11 

40,7 38,8 42,2 40,6 21 

40,9 39,8 41,3 40,7 31 

37,5 38,1 39,8 38,5 41 

43,3 45,1 44,9 44,4 51 

38,6 39,8 40,9 39,8 61 

40,9 45,2 43,8 43,3 71 

40,4 41,2 39,0 40,2 81 

NIZ 2 

    44,6 45,1 45,4 45,0 1 

44,4 43,0 45,1 44,2 11 

38,4 42,8 42,9 41,4 21 

43,9 46,1 45,0 45,0 31 

47,0 47,6 46,2 46,9 41 

47,0 46,3 47,1 46,8 51 

NIZ 3 

    47,0 47,0 45,8 46,6 1 

37,7 35,9 36,9 36,8 11 

29,8 31,9 34,8 32,2 21 

31,0 35,2 31,8 32,7 31 

28,0 29,4 30,3 29,2 41 

30,4 26,2 23,2 26,6 51 

21,7 18,9 18,9 19,8 61 

20,8 14,6 21,7 19,0 71 

NIZ 4 

    47,0 48,6 47,7 47,8 1 

41,7 42,3 40,3 41,4 11 

42,2 35,4 39,4 39,0 21 

36,7 36,4 36,0 36,4 31 

36,2 33,6 33,4 34,4 41 

32,2 32,8 33,3 32,8 51 

29,0 30,3 26,6 28,6 61 

21,3 22,0 20,7 21,3 71 
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Priloga 5: Rezultati meritev temperature na območju Petelinjskega jezera 19. 6. 2013 

TEMPERATURA

3 

TEMPERATURA

2 

TEMPERATURA

3 

TEMPERATURA 

(°C) 

ODDALJENOST 

(m) 

NIZ 1 

    29,8 29,8 29,6 29,7 1 

30,8 30,4 31,6 30,9 11 

33,2 31,8 31,6 32,2 21 

32,8 31,8 31,8 32,1 31 

32,0 31,4 31,2 31,5 41 

30,8 30,8 30,2 30,6 51 

32,4 31,6 32,6 32,2 61 

34,2 32,8 32,4 33,1 71 

30,8 30,4 33,2 31,5 81 

NIZ 2 

    30,2 29,8 30,2 30,1 1 

29,4 30,2 29,2 29,6 11 

30,4 30,8 30,6 30,6 21 

30,2 29,8 29,8 29,9 31 

28,8 28,8 28,7 28,8 41 

28,8 29,6 28,8 29,1 51 

NIZ 3 

    26,8 27,6 27,2 27,2 1 

28,8 29,4 31,0 29,7 11 

29,0 30,0 29,6 29,5 21 

30,6 32,0 29,8 30,8 31 

30,6 32,0 32,4 31,7 41 

34,2 33,8 32,4 33,5 51 

32,4 32,8 31,4 32,2 61 

32,2 35,0 33,8 33,7 71 

NIZ 4 

    25,2 26,2 25,6 25,7 1 

27,4 28,6 26,6 27,5 11 

26,8 27,2 26,0 26,7 21 

28,2 29,4 27,2 28,3 31 

27,2 28,2 28,0 27,8 41 

28,8 28,4 27,2 28,1 51 

28,8 28,4 29,4 28,9 61 

27,2 26,2 27,2 26,9 71 

 

 


